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REGULAMIN PRZYZNANIA STYPENDIUM STUDENCKIEGO 
im. Prof. Aleksandra Jabłońskiego 

Toruńskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

 

określający zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów studenckich 

dla maturzystów i maturzystek 

 

 1. BENEFICJENCI PROGRAMU STYPENDIALNEGO  
 

1. O stypendium w danym roku może wnioskować maturzystka i/lub maturzysta, który: 

• zamierza rozpocząć studia na kierunku fizyka lub fizyka techniczna na Wydziale 

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu; 

• osiąga dobre wyniki w nauce z przedmiotów ścisłych (potwierdzone świadectwem 

szkolnym i wynikami matur); 

• ma osiągnięcia naukowe z fizyki potwierdzone odpowiednimi dokumentami; 

• angażuje się w działalność promującą nauki ścisłe i przyrodnicze. 

2. Uczniowie, którzy ukończyli klasę o profilu matematyczno-fizycznym otrzymają 

dodatkowe punkty. 

 

 2. TRYB UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM  
 

1. Komisja Stypendialna Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego ustala 

i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://ptf.umk.pl termin 

składania wniosków stypendialnych. 

2. W celu uzyskania stypendium, o którym mowa w pkt. 1, wnioskujący przedstawia: 

• kompletny wniosek stypendialny (wzór dostępny na stronie internetowej TO PTF); 

• podpisane oświadczenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

• kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej; 

• kopię świadectwa dojrzałości (z wynikami matury); 

• kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe; 

• kopię dokumentów poświadczających działalność promującą nauki ścisłe 

i przyrodnicze. 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4, na etapie aplikowania o stypendium składa się 

wyłącznie w formie elektronicznej. 

4. Komisja Stypendialna na etapie przyjmowania wniosków może żądać przedłożenia 

dokumentów w oryginale, złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. 
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5. Wnioski oraz załączone do nich dokumenty składane są na koszt wnioskodawcy. 

Złożenie wniosku nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do TO PTF. 

6. Złożenie wniosku oznacza, że wnioskodawca akceptuje treść niniejszego Regulaminu 

Stypendialnego. 

7. Komisja Stypendialna może żądać od wnioskodawców dodatkowych dokumentów, jeśli 

będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa 

podatkowego lub przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

 3. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  
 

1. Stypendia studenckie przyznawane są raz w roku. 

2. Oceny wniosków każdorazowo dokonuje Komisja Stypendialna na podstawie analizy 

dokumentów wymienionych w pkt. 4. Skład Komisji Stypendialnej ustala Zarząd TO PTF. 

3. W trakcie oceny Komisja Stypendialna bierze pod uwagę średnią ocen szkolnych oraz 

wyników matur z fizyki, matematyki i/lub informatyki, a także osiągnięcia naukowe z fizyki 

i zaangażowanie na rzecz promocji nauk ścisłych i przyrodniczych. 

4. Każdy z członków Komisji Stypendialnej dokonuje indywidualnej oceny wniosków 

stypendialnych. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku 

równości głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos przewodniczącego Komisji Stypendialnej. 

5. Stypendia będą przyznawane kandydatom w dwóch kategoriach: maturzystka 

i maturzysta. Osoby, które uzyskają najwyższą ocenę Komisji Stypendialnej otrzymają 

stypendia, które mają charakter wyróżnień i stanowią formę wsparcia. 

6. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych, 

podanych przez kandydata we wniosku oraz w załączonych do wniosku dokumentach, celem 

ich weryfikacji. 

7. Stypendium TO PTF nie może otrzymywać osoba objęta wsparciem stypendialnym 

Fundacji Aleksandra Jabłońskiego. 

 

 4. DECYZJE KOMISJI STYPENDIALNEJ  
 

1. Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub na nieaktualnym formularzu, nie będą 

rozpatrywane. Nie rozpatrywane będą też wnioski w sytuacji, gdy Komisja Stypendialna 

zwróciła się o wyjaśnienia, uzupełnienie wniosku lub dokumentów, a wnioskodawca nie 

dokonał tego w wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku nieprzyznania stypendium dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

3. Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania stypendium nie przysługuje 

odwołanie. 
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 5. WYPŁATA STYPENDIUM  
 

1. Corocznie Zarząd TO PTF ustala wysokość stypendium na dany rok akademicki. 

2. Zarząd TO PTF ma prawo zawiesić i odwołać Konkurs w danym roku akademickim. 

3. Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium jest podawana do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej TO PTF. 

4. Wypłata stypendiów dokonywana jest po dostarczeniu przez stypendystę zaświadczenia 

o rozpoczęciu studiów na kierunku fizyka lub fizyka techniczna na Wydziale Fizyki, 

Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu oraz po podpisaniu przez stypendystę 

umowy. 

5. Wypłata ma charakter jednorazowy lub miesięczny i dokonywana jest na wskazane 

przez stypendystę konto bankowe. 

6. W zależności od przepisów prawa kwota stypendium wypłacana jest w kwocie brutto 

lub po potrąceniu podatku dochodowego. 

 

 6. OBOWIĄZKI STYPENDYSTY  
 

1. Stypendysta otrzymujący stypendium zobowiązany jest wobec TO PTF do informowania 

o faktach mających wpływ na tok studiów lub ubieganiu się o zgodę na przerwanie studiów. 

2. Stypendysta deklaruje chęć przystąpienia do PTF oraz zaangażowania się w działalność 

TO PTF na warunkach ustalonych z każdym stypendystą indywidualnie. 

3. Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych oraz 

przetwarzanie swoich danych i upowszechnianie wizerunku w celach promocyjnych TO PTF. 

 

 7. ROZWIĄZANIE UMOWY ZE STYPENDYSTĄ  
 

1. Wycofanie pomocy finansowej, o której mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, może 

nastąpić w przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, przerwania studiów oraz złożenia 

nieprawdziwych informacji. 

 

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Komisja 

Stypendialna. 

3. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo do 

odstępstw od wykazanych w niniejszym Regulaminie. 


